Emlékeztető
a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
2014. február 10-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről
Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz
Dániel, Hernády Gergely, Józsa Katalin, Lótos Tamás, Nagy László, Somhegyi Balázs, Szabó
Ádám, Takács Ákos, Vajda Zoltán, Vidák Miklós
Késett (kimentéssel): Takács Ákos (45p)
Vendég: Magyari Andrea, Olt Annamária, Nardai Sarolta, Korompai István, Marton Dániel (késett:
53p)
Elnöki beszámoló
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a héten minden nap 16:00 kezdettel közös felkészülés lesz az
EHK által szervezett HK Zh-ra.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott a február 17-i hét hétvégéjén megrendezésre kerülő szakmai HK
hétvége előzetes programjáról. Ehhez kapcsolódóan Somhegyi Balázs ismertette az előzetes
költségvetés tervezetet.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a február 24-i rendes HK ülés nem kerül megtartásra, továbbá
elmondta, hogy március 3-án rendes HK ülés lesz.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy február 26-án Kari Tanács lesz.
Berecz Zsolt Gábor megkérte Józsa Katalint, hogy készítse el a Kari Papír szerkesztőségi tagjainak
jutalmazásának módosítási javaslatát.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy kedden megbeszélésre kerül sor Taksás Mihállyal a Bercsényi
28-30 folyóirat kutatási és archiválási lehetőségeiről.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a képviselők munkabeszámolót február 24-ig kell feltölteni a
HK honlapjára.
Berecz Zsolt Gábor beszámolt a múlt héten tartott KTB-ről.
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a költségtérítés csökkentésre vonatkozó dékáni utasítás
előkészítése folyamatban van.
Berecz Zsolt Gábor előterjesztette javaslatát a Pro Juventute díj jelölésével kapcsolatban. A
jelölésre Hoffer Dávidot javasolta. A jelölést a Hallgatói Képviselet 13 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellet elfogadta.

EHK beszámoló
Daku Dávid elmondta, hogy Süveges Péter és Szabó Imre Ernő részt vettek a múlt héten tartott
vezetői értekezleten, ahol beszámoltak az érettségizőknek nyújtott szolgáltatásokról.
Daku Dávid tájékoztatott az IBUSZ és az Egyetem közötti közbeszerzési megállapodásról.
Daku Dávid beszámolt a DIK és a KTH megállapodásáról, amely a feladatok felosztásának pontos
megfogalmazásáról szól.
Daku Dávid kérte a hallgatói képviselőket, hogy amennyiben problémát tapasztalnak az OHV új
“UNIPOLL” rendszerénél azt jelezzék.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a vezetői értekezlet szeretne pontosabb képet kapni a KHK-k
elsőéves hallgatók mentorálási rendszeréről. Berecz Zsolt Gábor megkérte Takács Ákost és Heincz
Dánielt a kért anyag összeállítására.
Daku Dávid ismertette a Kifizetés figyelő új funkcióit.
Daku Dávid beszámolt a HSB ülésen történtekről.
Daku Dávid tájékoztatott, hogy a Közlekedés és Járműmérnöki kar Hallgatói Képviselője Nagy
Gábor lemondott az EHK-s mandátumáról, helyét Tompos Balázs veszi át.
Oktatási beszámoló
Szabó Ádám beszámolt a múlt héten tartott KTB-n történtekről.
Szabó Ádám elmondta, hogy a végleges zárthelyi ütemterv elkészült.
Szabó Ádám tájékoztatott a kötelezően választható tárgyak ütközéséről és nem indításáról,
amelyeket továbbít a Kari Oktatási Bizottságnak.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy Kari Tanácson elfogadott szakirány választási szabályzat
hatályossága kérdéseket vet fel.
Szabó Ádám elmondta, hogy a november 24-i kari tanács mintatantervet érintő döntése kérdéseket
vet fel. Berecz Zsolt Gábor megkérte Szabó Ádámot, hogy vegye fel a kapcsolatot Vasáros Zsolt
oktatási dékánhelyettessel a kérdések tisztázása érdekében.
Daku Dávid megkérte Szabó Ádámot, hogy vegye fel a kapcsolatot Vasáros Zsolt oktatási
dékánhelyettessel, a BSc diplomaszabályzattal kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében.
Takács Ákos jelezte, hogy a középület tervezési tanszék BETON elnevezésű kurzusán készpénz
befizetésére kérik a hallgatókat a kurzus költségeinek fedezésére, továbbá kérte Szabó Ádámot,
hogy keresse meg a kurzusvezetőket a probléma tisztázására.
Gazdasági beszámoló

Vidák Miklós elmondta, hogy a Gólyatanács részére március 14-16-ig lefoglalta a BME gödi
mérőtelepén.
Vidák Miklós beszámolt a múlt héten, pénteken tartott Belső Gazdasági Bizottságon történtekről
Vidák Miklós elmondta, hogy a 2013-as év gazdasági beszámolója az ütemezésnek megfelelően
halad.
Juttatási - térítési beszámoló
Jászberényi Tünde elmondta, hogy az Egységes szociális rendszer múlt héten, kedden túlterhelés
miatt nem üzemelt így a feltöltési határidők kitolásra kerültek.
Jászberényi Tünde tájékoztatott, hogy a szociális pályázatok előbírálása lezajlott, továbbá elmondta,
hogy összesen 273 pályázat érkezett be.
Jászberényi Tünde elmondta, hogy a mai napon elkezdődött a szociális pályázat bírálása.
Jászberényi Tünde beszámolt a tanszéki demonstrátorok számáról, és elmondta, hogy idén 47
demonstrátor lett felvéve, amely a tavalyi évhez képest 5 fő-s növekedés.
Berecz Zsolt Gábor tájékoztatott, hogy a Demonstrátori pályázatokhoz tartozó kiegészítő
ösztöndíjat a KTB fogja elbírálni.
Heincz Dániel beszámolt az tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos kérdőív eredményeiről és
következtetéseiről.
Berecz Zsolt Gábor megkérte Jászberényi Tündét, hogy a Belső Juttatási Bizottság tanulmányi
ösztöndíjjal kapcsolatos szimulációiról készítsen egy összefoglalót az idei normatíva költségvetés
alapján.
Kollégiumi beszámoló
Hernády Gergely elmondta, hogy meg kell határozni 7 darab ingyenes vendégéjszaka időpontját
Hernády Gergely előterjesztette az ingyenes vendégéjszakák számát és dátumait. 7 darab ingyenes
vendégéjszaka lesz, amelyek dátumai a következők: március 18, május 14-15, május 17-18, május
21-22. A Hallgatói Képviselet az előterjesztést 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Hernády Gergely tájékoztatott, hogy a kollégiumi várólistán 7 fő maradt.
Hernády Gergely elmondta, hogy NOK keretein belül elhelyezésre került hallgatók adataival
probléma volt, a kollégiumi férőhely osztásnál, ezt jelezte a Kollégiumok Osztálynak.
Farkas Péter kérte Hernády Gergelyt, hogy kérjen árajánlatot a Bercsényi 28-30 kollégium alagsori
helyiségeibe vezető lépcsőkar átalakítására és a helyiségek vízvételi pontjainak kialakítására.

Közéleti beszámoló
Takács Ákos beszámolt a „BME Together” rendezvénnyel kapcsolatos előkészítő munkáiról és
fejleményeiről.
Takács Ákos tájékoztatott, hogy a féléves kollégiumi teremfoglalásokat elküldte a Kollégiumok
Osztálynak.
Takács Ákos elmondta, hogy a csütörtöki napon Rendezvény Bizottság lesz.
Takács Ákos beszámolt 2014-es Építész Napok szervezői feladatainak helyzetéről.
Berecz Zsolt Gábor kérte Takács Ákost, hogy készítsen egy összesítés a félév fontosabb
eseményeiről, amelyet továbbítani tud a Kar vezetésének.
Dávida Eszter kérte Takács Ákost, hogy készüljön beszámoló és kiértékelés a kari Sítáborról.
Öntevékeny köri beszámoló
Balázs Anna beszámolt a múlt héten, a körvezetőkkel tartott félévindító megbeszéléseken
történtekről.
Vajda Zoltán ismertette az Öntevékeny Köri Ügyrend módosításainak okait, majd előterjesztette
javaslatát az Öntevékeny Köri Ügyrend módosítására és a hozzá tartozó mellékletek létrehozására.
A Hallgató Képviselet ezt 14 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Balázs Anna előterjesztette az Öntevékeny Köri pályázat kiírását. Ezt a Hallgatói Képviselet 14
igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Balázs Anna beszámolt az Építész Klub hallgatói öntevékeny csoport “Bercsényi piknik”
elnevezésű programjának terveiről.
Balázs Anna tájékoztatott a “Bercsényi Fű kör” öntevékeny hallgatói csoport SZMSZ-ének első
verziójáról.
Gólyatanács beszámoló
Szabó Ádám elmondta, hogy a szerdai napon kerül megtartásra a félév első Gólyatanács ülése, ahol
Dávida Eszter és Daku Dávid fog előadást tartani a HÖK háttérszervezeteiről.
Szabó Ádám tájékoztatott, hogy kiírásra került az X1,2 rendezvény főszervezői posztjának pályázata.
PR és IT beszámoló
Heincz Dániel elmondta, hogy a holnapi nap folyamán 19:00-tól PR bizottság lesz.
Berecz Zsolt Gábor kérte Heincz Dánielt, hogy tervezzen névjegykártyákat a hallgatói képviselők
részére.

Józsa Katalin elmondta, hogy a Kari Papír februári számának végleges verzióját elérhetővé tette,
továbbá mondta, hogy a lap véleményezésére szerda éjfélig van lehetőség.
Berecz Zsolt Gábor kérte, hogy készüljön el a Kari Papír működésének és jutalmazásának
szabályozása a tavaszi félévben.
Sport beszámoló
Lótos Tamás elmondta, hogy múlt héten, pénteken HSB ülésre került sor, ahol Takács Ákos
helyettesítette.
Lótos Tamás beszámolt a BME Jegesest szervezési munkálatairól.
Lótos Tamás tájékoztatott, hogy a Kari sportnap április 23-án kerül megrendezésre.
Egyéb
Berecz Zsolt Gábor elmondta, hogy a kari átvételi szabályzat munkaközi anyagát eljuttatja a
hallgatói képviselőknek.
Dávida Eszter elmondta, hogy a HK és az Építész Szakkollégium között kötött megállapodás
értelmében hamarosan szükséges lesz egy beszámoló bekérése.
Dávida Eszter javasolta, hogy a HK alumni találkozója a Bercsényi pikniken kerüljön
megrendezésre.

A következő ülés ideje: 2014. február 17. (hétfő) 18:00, helye: BME K épület 323.
Budapest, 2014. február 10.
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